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وكاالت: ينتظر حاخام القوات األميركية في أفغانس����تان الضوء 
األخض����ر للقيام بعملية خاصة، لم يس����بق لرجل دين ان قام بها، اذ 
تناق����ش القوات األميركية امكانية ارس����ال احلاخ����ام و3 من اجلنود 
األميركيني اليهود للقيام بعملية خاصة بناء على مبادرة تقدمت بها 

اجلالية اليهودية في نيويورك بطلب من حاخام إسرائيل.
وافاد »24 س����اعة«، ملحق صحيفة »يديع����وت أحرونوت« في 9 
أغس����طس ان الهدف من هذه العملية هو احلصول على شهادة طالق 
من زوفولون س����يمانتوف، آخر مواطن يهودي أفغاني، بعد ان طال 
انتظار زوجته لينا للحصول عليها. وتقول لينا س����يمانتوفا، التي 
ولدت وترعرعت في بخارى بأوزبكستان، انها تزوجت من زوفولون 
واجنبت منه ابنتني، وقررت الهجرة مع عائلتها الى إسرائيل، على ان 
يلتحق بها زوجها فيما بعد، اال انه لم يفعل. جلأت لينا سيمانتوفا الى 
قادة اليهود الذين قد يكون لهم تأثير ما حلل املوضوع، كما توجهت 
طلبا للمس����اعدة لقادة اجلالية اليهودية في بخارى، لكن اي من هذه 
اجلهات، مبا فيها وزارة اخلارجية اإلسرائيلية التي جلات لينا اليها 
ايضا، لم تتمكن من تقدمي املس����اعدة للس����يدة. ويشير مقربون من 
زوفولون الى ان موقفه اصبح اقل حدة من قبل، وانه على اس����تعداد 
الن يطلق زوجته، ش����ريطة ان تسمح له بالتواصل مع ابنتيه، دون 
ان تلزمه بتكاليف مالية لهما. يذكر ان زوفولون سيمانتوف ال ينوي 
مغادرة كابول الى إسرائيل، مما يعني ان احلصول على ورقة الطالق 

مرهون بعملية اجليش األميركي اخلاصة في أفغانستان.

لندن � ا.ف.پ: اطلقت اس����تراليا ام����س حملة توظيف 
في بريطانيا تعرض على ش����ريحة الشبان الذين تتراوح 
اعمارهم ب����ني 18 و30 عاما مهنا »غير اعتيادية« مثل مهنة 
متذوق جعة وصي����اد كواال وجامع روث الكنغر. ومن بني 
املهن االخرى املعروضة محلل لشخصيات اسماك القرش، 
ومزخرف ملالجئ حيوانات البطريق، او حكم في مسابقات 
ملكة جمال الشاطئ. وتعد حكومة والية جنوب استراليا 
املتقدمني الى ه����ذه الوظائف ب� »التوازن املثالي بني العمل 
واملتعة«، وتؤمن وظائف »غير اعتيادية« وسط الطبيعة 
ف����ي مناطق تعرف بأنها االجمل ف����ي العالم، وهي وظائف 
»تتناقض بش����كل واضح مع االيام الطويلة التي ميضيها 

املوظفون داخل املكاتب في بريطانيا«.
وقد اختارت الوالية االس����ترالية جنوب شرق إجنلترا 
بعد صدور نتائج دراسة شملت الفي بريطاني واظهرت انها 

املنطقة التي تشهد اكبر نسبة من امللل في اماكن العمل.
والوظائف متوافرة ملدة عام، وهي تس����تهدف بش����كل 
خاص العدد الكبير من الشبان البريطانيني الذين ميضون 
بعد نهاية دراستهم او قبل دخولهم اجلامعة سنة راحة في 

اخلارج ويقومون ببعض االعمال الصغيرة.

بيروت � وكاالت: أعلنت املطربة 
اللبنانية ميليسا أنها ستتوقف عن 
إحياء احلفالت في شهر رمضان 
املبارك وس���تقضيه م���ع األهل 
في البيت لتواظب على الصالة 
الكرمي،  القرآن  والصوم وقراءة 
مشددة على أنها ليست من هواة 

السهر في اخليام الرمضانية.
ميليسا اختارت أغنيات ألبومها 
اجلديد، لكنها أكدت أنه لن يلحق 
مبوسم الصيف احلالي لذلك قررت 
طرح الدويتو وتسجيل وتصوير 
أغنية »س���نغل« حلني االنتهاء 
من األلبوم الذي غيرت فيه من 

أسلوبها في الغناء.
م���ن جه���ة اخ���رى اعترفت 
ألف  ميليس���ا بأنها دفعت 350 
دوالر للمطرب العاملي »أيكون« 
ليشاركها دويتو »مني دلك على 
قلبي«، فيما أبدت عش���قها لفن 
الراي اجلزائري، وتطلعها للغناء 

مع الشاب مامي.
وفي الوقت الذي نفت فيه أن 
تكون دفعت دوالرا واحدا للدكتور 
أل���ن الذي غنى معها مؤخرا في 
دويتو »أنا مش عايزة غرامك«، 
أكدت أنها ال ترفض الغناء مع أي 

فنان عربي.

إسالم آباد � أ.ش.أ: جتتمع اللجنة املركزية الباكستانية لرؤية الهالل 
في كراتشي اليوم الستطالع رؤية هالل شهر رمضان املبارك.

وقد أعلن ذلك أمس في كراتش���ي املفت���ي منيب الرحمن رئيس 
اللجنة املركزية لرؤية اله���الل، موضحا ان جلان رؤية الهالل على 

مستوى املناطق ستجتمع كل منها في منطقتها.
جتدر اإلشارة الى ان اللجنة املركزية الباكستانية لرؤية الهالل 

تتمسك بالرؤية الشرعية للهالل وال تعتد باحلسابات الفلكية.

باكستان تستطلع هالل رمضان اليوم

صحتك

المائدة الرمضانية المثلى.. 
فواكه بقشرها ولحوم مشوية

القاهرة � وكاالت: مع بداية الشهر الفضيل ينصح 
د.هاني كمال، استشاري السمنة والتغذية في القاهرة، 
بتناول الفاكهة بقشورها كلما أمكن ذلك وكذلك اخلضراوات 

بعد غسلها مع تقليل املشهيات في الطعام. 
ويضيف حسب »اليوم السابع« امس انه البد من 
مراع����اة أن اولى مراحل الهضم تبدأ في الفم لذا يجب 
مضغ املواد النش����وية مضغا جيدا وإبقاؤها في الفم 
أطول فت����رة ممكنة مع اإلكثار من تناول اخلضراوات 
الورقية كاجلرجير، مع مراعاة أن األكل املشوي أفضل 
طريق����ة لطهي اللحوم وجتنب أكل األغذية التي تقلى 
في الزيت مع مراعاة عدم ملء املعدة باملاء أثناء اإلفطار 
ألن ذلك يقضي على الشهية لتناول الطعام مع مراعاة 
أن تتنوع املائدة الرمضانية بني اخلضراوات واللحوم 

والفواكه.

المراهقون يختارون ساندرا بولوك كأفضل ممثلة

عجوز أسترالية تعبر المانش 

طلعت زكريا: لو فشلت ابنتي في الفن.. »هتبيع كشري«
زوجتان على ذمته ومستعد للثالثة

والدة رامي الشمالي تتسلم شهادته الجامعية
وصديقه محمود شكري ينهار بعد علمه بوفاته

حاخام يشارك في عملية خاصة بأفغانستان 
للحصول على ورقة طالق مواطنة إسرائيلية

 من ضمنها متذوق بيرة وجامع روث 

 أستراليا تعرض وظائف
غير اعتيادية على البريطانيين 

ميليسا تتوقف عن الحفالت في رمضان 

أملانيا � د.ب.أ: حققت سباحة 
مسنة أسترالية امس رقما قياسيا 
جديدا ألكبر ام���رأة تعبر بحر 
املان���ش )القن���ال االجنليزي( 

سباحة.
وعبرت سو أولدهام البالغة 
من العمر 64 عاما بحر املانش، 
من مدينة دوفر البريطانية إلى 
الساحل الفرنسي في 17 ساعة 

و31 دقيقة اول من امس.
وهذه هي املرة الثانية التي 
تعبر فيها أولدهام بحر املانش، 
حيث عبرته املرة األولى في 16 

ساعة و3 دقائق قبل 4 أعوام.
وتأمل أولدهام تكرار جتربتها 
قبل اعتزالها رياضة س���باحة 

املسافات الطويلة.
وقالت السباحة لوكالة أنباء 
»إيه.إيه.بي« األسترالية: »ال تعلم 

القاهرة � إم.بي.سي: كشف الفنان طلعت 
زكريا عن أنه ال يجد مش����كلة في زواجه من 
سيدتني، مبديا استعداده للزواج من الثالثة 
 ،»TV في حوار مثير مع اجلمهور على »ناس
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ابنته إذا فشلت 

في الفن سيفتح لها »محل كشري«.
وقال زكريا ان زواجه الثاني ليس سريا، 
فزوجت����ه تعلم بوجود ضرة، وبدال من إدانة 
الرجل لزواج����ه من أكثر من واحدة، البد من 
إدانة الزوجة التي تضطر زوجها لذلك، وتعدد 

الزوجات ال يخالف الشريعة اإلسالمية.
ورفض الفنان املصري وصف الفترة التي 
تعرض لها ملرض نادر، بأنها عقاب من اهلل، 
قائال »إن اهلل ال يعاقب الناس قدر ما يبتليهم 
ليرى مدى صبرهم، وهل سيتحملون االبتالء 

أم سينفرون منه«.
وعن أسلوب حياته بعد الشفاء من املرض، 
أوضح أنه أصبح أكثر قربا من اهلل، مش����يرا 
إلى أن جس����ده خالل فترة املرض كان هزيال 
مثل املومياء، وتساءل: »كيف ال أصبح أكثر 

قربا من اهلل الذي أعادني للحياة مرة أخرى«. 
في الوقت ذاته، أش����اد زكري����ا بروح التكافل 
التي ملس����ها من الفنانني أثن����اء فترة مرضه 
التي قضاه����ا بني مصر وباريس، وقال: »هي 
صورة مغايرة متام����ا لالنطباع املأخوذ عن 

الوسط الفني«.

بيروت � وكاالت: أقام����ت جامعة الروح القدس 
الكسليك قداسا لراحة نفس طالبها املتخرج الفنان 

رامي الشمالي بحضور عائلة وأقارب الفقيد 
وعميدة كلية الزراعة د.ليلى جعجع 

مع لفيف من اإلداريني واألساتذة 
والطالب، ترأس القداس األب 

م����روان ع����ازار، أمني عام 
اجلامع����ة وعاون����ه األب 
املدير سليم رجي، واألب 
ميش����ال أبو طقة مدير 
مكتب ش����ؤون الطالب 

وكهنة.
وألق����ى األب أبو طقة 

كلمة شدد فيها على مزايا 
الراحل، وعّبر من  وصفات 

خاللها عن خسارة الوسط الفني 
ملؤمن ملت����زم، ولو قدر له احلياة، 

ألصبغ عالم الفن نفحة من اميان ال يوصف 
وبالتزام مس����يح��ي حقيقي، ثم نقل األب أبو طقة 
ألهل������ه وذوي��ه تعزي��ة اجلامع������ة ورغبته��ا في 

الوقوف الى جانب العائلة.
وفي نهاية القداس س����لمت شهادة الفقيد رامي 
الشمالي »إجازة في علم التصنيع الغذائي« 
من كلية العل����وم الزراعية لوالدته 

السيدة كوليت الشمالي.
وت����ال القداس غ����داء في 
مطعم اجلامعة دعيت اليه 

عائلة الفقيد.
من جهة أخرى، أصيب 
جن����م س����تار أكادميي 
محمود ش����كري بحالة 
البكاء،  هس����تيرية من 
فور علمه بنبأ وفاة رامي 
الش����مالي، الذي استطاع 
والداه ان يخفياه عنه حتى 

تستقر حالته الصحية.
وبالفعل قامت أس����رته بإبالغه 
باخلبر فور عودته من رحلته العالجية 
بأملانيا، بعد أن تأكدوا من أن حالته الصحية أصبحت 

مستقرة بعد 3 أسابيع من عالجه هناك.

ما ستالقيه، نظرا ألنك تواجه 
تيارات مائية وأمواج مد ميكن 

أن تأخذك إلى أي مكان«.
وأضافت: »لكنني لن أتوقف 
أب���دا. ول���ن أقلع عم���ا أفعله 

إطالقا«.

وأشارت أولدهام إلى أنها قطعت 
مسافة ما يقرب من 50 كيلومترا 
املانش  سباحة في عبورها بحر 
عام 2006، لكنها ليس���ت متأكدة 
من املس���افة التي قطعتها خالل 

جتربتها األخيرة.

لوس اجنيليس � وكاالت: فازت املمثلة األميركية س����اندرا 
بولوك بجائزة »اختيار املراهقني« وفاجأت اجلمهور حني حضرت 

لتسلم جائزتها عن دورها في فيلم »الطرف األعمى«.
ونقل موقع »بيبول« عن بولوك قولها »أشعر بأنني محظوظة« 
ألن الفيلم سمح لها بالتعرف على »الكثير من األشخاص الطيبني، 
وأخذت الكثير من ال����دروس منه«، وقالت إنها لم تكن مراهقة 
منذ فترة طويلة. كما دعت بولوك إلى املسرح املمثلة األميركية 
القدمي����ة بيتي وايت حيث رقصتا معا. وكانت بولوك قد فازت 

بجائزة »أوسكار« عن دورها في الفيلم عينه.
وقد تسلم حشد من النجوم جوائز في احلفل منهم املغنية 
الشابة س����يلينا غوميز، واملمثل تايلر لوتنر، واملمثلة ميغان 
فوكس، واملمثل شانينغ تاتوم، وطاقم متثيل مسلسل »غلي«، 
واملغني املراهق جاسنت بيبر. وقد تنكر املمثل الكوميدي جورج 
لوبيز بزي إحدى النجمات الش����قيقات كراديشان وصعد على 

املسرح برفقة كلوي وكيم لتقدمي إحدى اجلوائز.

وكاالت: أصدر موقع Askmen قائمة تضم أسماء أكثر »األمهات إثارة«، 
واحتلت املمثلة هال بيري )44 عاما( املرتبة األولى في هذه القائمة، وفي 
الثانية، جاءت املمثلة اإليطالية مونيكا بيلوتشي التي ستكمل عامها ال� 
46 في سبتمبر 2010، واألم لطفلني. أما الثالثة فكانت من نصيب املمثلة 
كيت بيكنس����يل )37 عاما( ولديها ابن����ة واحدة بالغة من العمر 11 عاما، 
وأخيرا جاءت املمثلة جيسيكا ألبا )29 عاما( أصغر الفنانات بالقائمة، 
في املرتبة الرابعة. أما سلمى حايك )44 عاما( فاحتلت املرتبة اخلامسة، 
أما السادس����ة فكانت صوفيا فيرجا )38 عاما( الشهيرة بدور »جلوريا« 

في مسلسل »مودرن فاميلي« ولديها ابن وحيد يبلغ 18 عاما.

3000 مسلم 
في مخيم صيفي 

ضد اإلرهاب 

بريطانيا � أ.ف.پ:  شارك 1300 شاب مسلم 
من بريطانيا واوروبا في لقاء استمر ثالثة ايام 
في كوفنتري »وسط اجنلترا« اطلق عليه اسم 
»مخيم صيفي ضد االرهاب« هدفه تقدمي حجج 

وبراهني لهم لدحض االراء املتطرفة.
وبحسب املنظمني فان لقاء »الهداية 2010« 
من املفترض ان يكون قد انتهى مساء اول من 
امس بعدما شهد على مدى ايامه الثالثة نقاشات 
ومناظرات ومؤمترات وورش عمل وصلوات في 

عملية نظمتها منظمة »منهاج القرآن«.
وتأسس����ت هذه املنظمة في باكستان في 
1991 على يد محمد طاهر القادري، وهو رجل 
دي����ن مرموق من اصل باكس����تاني اصدر في 
مارس فتوى دينية حترم الهجمات االرهابية 
وتعتبر االرهابيني اعداء اهلل. وقال القادري لدى 
عرضه لهذه الفتوى الواقعة في 600 صفحة ان 
االنتحاريني »ال ميكنهم االدعاء بان عملياتهم 
االنتحارية هي عمليات نفذها شهداء يصبحون 

الحق����ا ابطال االمة »االس����المية«، كال، بل هم 
يصبحون ابطال نار جهنم. واكد القادري ملئات 
الشبان الذين اتى بعضهم من الدمنارك وفرنسا 
للمش����اركة في هذا احلدث الذي اس����تضافته 
جامعة وورويك، مشددا على ان »هذه الدول 
التي حتمي حياتنا وممتلكاتنا وشرفنا علينا 
ان نعامله����ا كما ينص علي����ه القرآن اي »دار 
االمان« او عالم الس����الم. انها دول مساملة وال 

يحق لكم استخدام االرهاب ضدها.

.. وهالي بيري أكثر األمهات إثارة

ميليسا

ساندرا بولوك حتمل جائزتها

سو أولدهام 

طلعت زكريا

هالي بيري

تامر حسني في النيابة بسبب »هو  ده«
نيابة  استدعت 
القاهرة  في  الدقي 
املطرب الشاب تامر 
حس���ني، ورئيس 
قناة موجة كوميدي 
أمامه���ا  للمث���ول 
بسبب البالغ الذي 
قدمه تامر األربعاء 
املاضي ضد صاحب 
قناة موجة كوميدي 
الفضائية بس���بب 
ألغنيته  حتريفهم 
»هو ده« واستغاللها 
للدعاية في برامج 
دعائية على القناة.

وكان اللواء محس���ن حفظي مساعد 
أول وزير الداخلية ألمن اجليزة قد تلقى 
إخطارا من قس���م ش���رطة الدقي بتقدم 
املطرب تامر حسني ببالغ ضد قناة موجة 
كوميدي يتهم صاحبها واملسؤولني فيها 
بتحريف أغنيته »هو ده« التي طرحها 
في ألبومه السابق، واستغاللها في برامج 

دعائية على القناة، بغرض االس���تهزاء 
منها والسخرية من صاحبها.

وأشار تامر خالل البالغ إلى أن القناة 
تعمدت حتريف األغنية وكلماتها بشأن 
السخرية منه ودون احلصول على إذن 
كتابي منه مما أصابه بالعديد من األضرار 

املادية واألدبية.

إليسا توقف حفلها بسبب الفلوس
القاهرة � وكاالت: تعرضت الفنانة اللبنانية 

إليس���ا ملوقف غريب أثناء حفلها 
األخير في نادي س���بورتنغ 

باالس���كندرية، عندم���ا 
إلى  رفض���ت الصعود 
خشبة املس���رح بعد 
أن انتابتها حالة من 
الغضب الشديد بسبب 
اشتراط نقابة املهن 
املوسيقية في مصر 

سداد رس���وم النقابة 
عن احلف���ل التي بلغت 

ثالثة آالف دوالر للسماح 
لها بالغناء واحياء احلفل.

وقد اتهمت إليس���ا منظمي احلفل 
بس���وء التنظيم والتنس���يق، مما جعلها تهدد 

بعدم الصع��ود إلى املسرح والغناء إال بعد 
دفع رسوم النقابة وبعد احلصول 
على باقي أجرها وهو 10 آالف 

دوالر.
احلفل تأخ���ر ملدة 
س���اعتني مما أغضب 
اجلماهير التي ظلت 
انتظ���ار ظهور  في 
إليسا على املسرح، 
مما جعلهم يصرخون 
مطالب���ني بصعودها 

للغناء.
وبعد حل املشكلة، ظهرت 
إليسا على املسرح لتشدو ملدة 
س���اعتني متتاليتني، والتف حولها 

اجلمهور الذي جتاوز ال� 60 ألفا.

تامر حسني

جثتا طفلتين في سيارة
فرنسا � أ.ف.پ: وجدت طفلتان 
تبلغان من العمر س����نة ونصف 
السنة، واربع سنوات، ميتتني داخل 
سيارة في بلدة جارزي )مقاطعة 
مني اي لوار( في حادث يرجح ان 
تكون وراءه مأساة عائلية، على ما 

اعلنت الشرطة الفرنسية امس.
ووجدت والدة الطفلتني، وهي 
في األربعينيات من العمر، ايضا في 
السيارة ونقلت الى املستشفى في 
حالة »حرجة جدا«، وفقا لعدد يوم 
الثالثاء من صحيفة »لو كورييه 

دو لويست«.
ووجدت قارورة غاز مفتوحة 
في الس����يارة التي كانت متوقفة 
عند طرف غابة بالقرب من احدى 

القرى.
وكان املقربون من والدة العائلة 
ابلغوا الشرطة بعد تلقيهم رسالة 

استغاثة منها.
ومت حتديد موقع السيارة بعيد 
ذلك، في اطار عمليات البحث التي 

اجريت في املكان.

غ����زة � وكاالت: ما إن تصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى معبر إيريز 
الفاصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى جتد رئيس احلكومة الفلسطينية 
املقالة، والقيادي في حركة »حماس« إسماعيل هنية في استقبالها، إلى جانب 
جمهور كبي����ر حمل الفتات تطالب برفع احلصار عن غزة، مثل »احلصار من 
حدي����د وهيفا بتدوبه«، وأخرى تستش����هد ببعض أغانيها مثل »رجب حوش 
صاحبك عني«. وبعد املعبر، تنتقل هيفاء إلى سيارة هنية، وتضع شاال على 
رأسها احتراما للقيادي احلمساوي، وتقول »بحبكن يا أهل غزة« منطلقة إلى 
داخل القطاع احملاصر، فتتفقد أماكن عدة في غزة، وخصوصا األبنية واألحياء 

التي هدمتها قوات االحتالل خالل العدوان األخير مطلع العام املاضي.
وتكتس����ب هذه الزيارة أهمية خاصة عند الغزاويني الذين حفظوا أغاني 
هيف����اء عن ظهر قلب، حتى إن إس����ماعيل هنية يلغي اجتماعا مع رئيس وفد 
املصاحلة منيب املصري ملتابعة زيارة هيفاء وهبي! كل ما سبق ليس سوى 
حلقة بعنوان »هيفا وهبي في غزة« من برنامج الكوميديا الفلسطيني »وطن 
ع وتر« من تأليف الفنان عماد فراجني، وبطولته باالشتراك مع الفنانني خالد 
املصو، ومنال عوض، وآخرين، الذي سيعرض في موسمه الثاني خالل شهر 

رمضان على تلفزيون »فلسطني«.
وتدور احللقة حول زيارة مفترضة لهيفاء وهبي إلى القطاع للمس����اهمة 
في كسر احلصار اإلسرائيلي على غزة. ويقول فراجني الذي يجسد شخصية 
إسماعيل هنية في احللقة »هناك رمزية عالية لهذه احللقة، فالقضية ليست 

زيارة هيفاء إلى غزة احملاصرة بل الدالالت التي حتملها هذه الزيارة.

هيفاء وهبي تكسر حصار غزة.. »دراميًا«


